
                                                                  Smlouva o sdružených službách dodávky plynu 

                                                                                       

vaření vytápění ohřev vody

Číslo smlouvy:

poštou  e-mailem 

Zákazník (fakturační adresa) 

Titul, Jméno, Příjmení / Firma: 

 

Datum narození/IČ: DIČ: 

                                                

Zastoupen: 

         

 Adresa trvalého bydliště / Sídlo firmy:

 

  

Korespondenční adresa (vyplněno, pouze je-li odlišná od adresy trvalého bydliště / Sídla firmy) 

 
Titul, Jméno, Příjmení / Firma:  

 
Adresa: 

 

Platební údaje  

  Platba záloh: Inkaso z účtu:  

      
SIPO:

 

  
Přeplatek:                  

Složenka                     

Převod na účet:
 

  

Nedoplatek:                  Inkaso z účtu:                                                        

Bankovní převod

  

Kontaktní osoba a způsob komunikace (zasílání faktur, výzev a dalších právních úkonů) 

Kontaktní osoba:

 

E-mail:

 

 

Způsob zasílání:                  

+420   

Složenka                     

Složenka                     Bankovní převod

Telefon:

Plánovaná roční spotřeba v MWh:

 

 

           

 

Smlouva s původním dodavatelem: 

           

 

Stávající dodavatel: 

Charakter odběru: 

Provozovatel distribuční soustavy:  

Předpokládané zahájení dodávky:

uzavřená na dobu určitou do

 

 

Specifikace odběrného místa (OM) 

Adresa: 

EIC OM:                     

 

 

 

 

 

  

 

Poznámky:
 

uzavřená na dobu určitou do    s prolongací, výpovědní doba  

           uzavřená na dobu neurčitou  

 

 

 

 

 

                                                            ČEAP
Česká energetická a plynárenská s.r.o.

Dodavatel: Česká energetická a plynárenská s.r.o. | U Hranic 3221/18, Strašnice, 100 00 Praha 10 | IČ: 05914230 | DIČ: CZ05914230 |

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 272922 | Číslo licence pro obchod s elektřinou 141935573 | Číslo licence pro obchod 

s plynem 241935574 | www.CEAP.cz | Zákaznická linka: 277 771 088 | ceap@ceap.cz | Číslo účtu: 22557950/5500 |

 



                                                                  

Smlouva o sdružených službách dodávky plynu  
 
 

Způsob uzavření smlouvy 

Smlouva uzavřená v obchodních prostorech dodavatele:                Ano                  Ne           

Smlouva uzavřená na dálku (distančním způsobem):                              Ano                  Ne         

Předmět smlouvy  

Změna dodavatele                Nové odběrné místo           Změna dodavatele s přepisem zákazníka  

 

 

 Cenové ujednání, platební podmínky

 
Sjednaný produkt:

                        
Doba trvání smluvního závazku:

           
Rok/y:

           

 Cenové ujednání k OM: Cena je stanovena jako fixní cena za dodávku plynu, která je platná od zahájení dodávky do konce sjednané doby smlouvy. 

 

   

 

   

 
Cena za odebraný zemní plyn:        Kč/MWh, 

Kč/měsíc. 

                                                     

Stálý měsíční plat:                                           

Výše zálohy do nejbližšího zúčtování:                  Zálohové období (cyklus  záloh):

 

Ostatní ujednání
Předmět smlouvy. Smlouva je platná dnem podpisu obou smluvních stran a účinná dnem zahájení dodávky do odběrného/ých míst/a zákazníka. Ve věcech výslovně neupravených touto Smlouvou 
a Obchodními podmínkami (dále též Podmínky) se právní vztahy mezi Dodavatelem a Zákazníkem řídí zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcími předpisy 
a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Dodavatel se zavazuje dodávat Zákazníkovi sjednané množství plynu za podmínek sjednaných ve smlouvě do OM na 
plyn a zajistit na vlastní jméno a na vlastní účet související služby v plynárenství a Zákazník se zavazuje za podmínek sjednaných ve smlouvě odebírat od Dodavatele ve sjednaném/ých OM plyn a zaplatit 
Dodavateli cenu za dodaný plyn sjednanou cenu a cenu souvisejících služeb uplatňovanou v souladu s cenovou regulací, a dále též DPH, daň z plynu a dalšími právními předpisy stanovené daně, poplatky 
a platby, jejichž aktuální výše je uvedena v Ceníku. Zákazník podpisem této smlouvy stvrzuje, že převzal a včas se seznámil s Obchodními podmínkami (dále též Podmínky), Ceníkem, Ceníkem služeb 
a způsoby zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“), které jsou 
zveřejněné na internetových stránkách Dodavatele 
Obchodní podmínky. Podmínky, které jsou nedílnou součástí této smlouvy obsahují mimo jiné podrobnosti ke způsobu platby ceny za dodaný plyn a ceny souvisejících služeb v plynárenství, včetně 
příslušných daní a poplatků, délku výpovědní doby, pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, oprávnění Zákazníka odstoupit od smlouvy v případě neplnění smluvních povinností ze strany 
Dodavatele, nebo v případě nesouhlasu s navrhovanou změnou smluvních podmínek, včetně poučení o právu Zákazníka na odstoupení od smlouvy, způsoby vyrozumění Zákazníka o navrhované změně 
smluvních podmínek, opatření přijímaná při předcházení stavu nouze, ve stavu nouze a odstraňování následků stavu nouze, jakož i ujednání o smluvních pokutách za porušení smluvních povinností 
Zákazníka.
Cena za dodávku plynu. Pokud strany v této smlouvě neujednaly jinak, je výše ceny za dodávku plynu stanovena Ceníkem Dodavatele. Pokud je výše ceny za dodaný plyn v této smlouvě ujednána jako 
fixní cena, je tato výše fixní ceny platná po dobu sjednanou v příslušném cenovém ujednání k OM. Pro období po uplynutí doby platnosti fixní ceny Dodavatel stanoví její novou výši, a to i opakovaně. 
Pokud bude nová cena stejná jako cena předchozí, není Dodavatel povinen novou cenu Zákazníku oznamovat. Novou fixní cenu sdělí Dodavatel Zákazníkovi a v případě zvýšení ceny má Zákazník právo na 
odstoupení od smlouvy za podmínek stanovených zdola. Pokud Dodavatel stanoví novou výši fixní ceny za dodaný plyn dle ujednání této smlouvy na období, které zahrnuje i dobu po prodloužení doby 
smlouvy, strany ujednávají, že Dodavatel již není povinen sdělovat novou výši ceny při prodloužení doby smlouvy.
SIPO. V případě zvolení placení formou SIPO Zákazník svým podpisem pod smlouvou potvrzuje, že souhlasí s prováděním plateb prostřednictvím SIPO ve prospěch Dodavatele.
Změna ceny za dodávku a změna jiných podmínek dodávek. Dodavatel je oprávněn změnit Ceník nebo jiné podmínky dodávek kdykoliv v průběhu roku, a to zejména v případech, že se významně změní 
cenové nebo jiné podmínky na relevantních trzích. Zvýšení ceny za dodávku nebo změny jiných podmínek dodávek zveřejňuje Dodavatel na www.ceap.cz, a to alespoň 30 dnů před nabytím jejich 
účinnosti a současně oznamuje Zákazníkovi. Zvýší-li Dodavatel vůči Zákazníkovi cenu za dodávku, nebo změní-li jiné smluvní podmínky, je Zákazník oprávněn do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny 
jiných smluvních podmínek od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Dodavatel Zákazníkovi oznámí zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek nejpozději třicátý den před dnem jejich účinnosti 
a současně Zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od smlouvy, přičemž v takovém případě je Zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději desátý den před účinností 
zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Právo na odstoupení od smlouvy Zákazníkovi nevzniká v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků, a dále v případě změny jiných 
smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným Právním předpisem.
Smluvní pokuta. Pokud zákazník podstatně poruší smluvní povinnosti uvedené zejména v Podmínkách jako např. nemít od zahájení dodávky Dodavatelem do řádné ho ukončení trvání smluvního závazku 
jiného dodavatele do sjednaného OM a odebírat po tuto dobu ve sjednaném OM plyn výlučně od Dodavatele nebo porušení závazku poskytnout součinnost potřebnou k úspěšnému zahájení dodávek 
plynu do příslušného OM Zákazníka dle této smlouvy, je Dodavatel oprávněn účtovat Zákazníkovi a Zákazník je povinen zaplatit Dodavateli za každý jednotlivý případ porušení smluvní pokutu složenou 
z pevné částky v kategorii domácnost 4000 Kč a v kategorii podnikatel 6500 Kč a flexibilní částky 150 Kč za každou neodebranou MWh z plánované spotřeby plynu za dobu trvání závazku. V případě 
podstatného porušení smluvních povinností ze strany Zákazníka dojde i k ukončení dodávek dle této smlouvy a/nebo k odstoupení Dodavatele od této smlouvy. V případě Zákazníka s distribuční sazbou 
D01d nebo C01d se smluvní pokuta z flexibilní částky snižuje o 100 Kč. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě do 14 dnů ode dne vystavení faktury, kterou Dodavatel uplatní smluvní pokutu vůči Zákazníkovi. 
Fakturu Dodavatel odešle Zákazníkovi do 5 dnů od vystavení. Uplatnění smluvní pokuty nevylučuje uplatnění nároku Dodavatele na náhradu škody ve výši převyšující smluvní pokutu.
Touto smlouvou se nahrazují veškeré předchozí smlouvy, ujednání a dodatky mezi Dodavatelem a Zákazníkem týkajících se dodávek plynu do stejného odběrného místa.

www.ceap.cz.

Datum a místo podpisu:

   ………………………………………  …………………………………….  …………………………………… 
 podpis za dodavatele                                            podpis za zprostředkovatele podpis za zákazníka

                                                            ČEAP
Česká energetická a plynárenská s.r.o.

Kč ,- 
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